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Faste saker 

 

S 102/14 – Godkjenning av referat og dagsorden 
Vedtak: Referatet og dagsorden er godkjent 

 

S 103/14 – Orientering fra leder 
Harald orienterte om relevante aktiviteter den siste tiden. Blant annet 
studentparlamentets representantmøte, aktivitetet i Super-SU og generell drift.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 104/14 – Orientering fra lunsjmøte med fakultetsledelsen 
Harald orienterte om aktuelle saker fra forrige lunsjmøte, neste lunsjmøte avholdes 
neste uke.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 105/14 – Økonomisk orientering 
Maja orienterte om den økonomiske situasjonen i JSU. Det er tilstrekkelig med midler, 
og det er søkt om midler fra studentparlamentets semesteravgiftsfordeling siden sist 
møte. Her har vi søkt om mer midler enn i fjor som følge av økt aktivitet.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

Møte i:   Juridisk studentutvalg 
Møteleder/referent: Harald Olsvik 
Møtedato:  30.09.2014 kl. 17.00 
Møtested:  TEO-H4.213 
Til stede:  Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, 

Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik.  
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S 106/14 – Orientering fra Fakultetsstyret 
Kari orienterte om situasjonen i fakultetsstyret. De skal avholde styreseminar 
førstkommende torsdag, med styremøte påfølgende fredag.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 107/14 – Orientering fra Studieutvalget 
Henrik orienterte om situasjonene i studieutvalget, her har det vært arrangert et møte 
som var både Interessant og lærerikt. Det ble diskutert evaluering av undervisning for 
2014, opprettelse av nytt spesialfag, revidering av overgangsreglementet samt 
budsjettinnspill til fakultetsstyret.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 108/14 – Orientering fra Juristforbundet-Student 
Harald orienterte om aktiviteten i JF-Student. Han har blant annet deltatt på 
karrieredagen ved Høgskolen i Lillehammer arrangert av Jussforeningen hvor han holdt 
et foredrag om karakterpress som ble godt mottatt.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

Nye saker 
 

S 109/14 – Allmøte høst 2014 
Styret fastsatte datoen for høstens allmøte som i år blir 03.11.14 kl 10.15 i Aud 3. Det ble 
diskutert aktuelle saker til agendaen. Henrik har ansvar for å reservere aud 3 samt 
bestille nødvendig bevertning.  

Vedtak: Allmøtet for høsten 2014 arrangeres 03.11 kl 10.15 i Aud 3.  

 

S 110/14 – Evaluering av tillitsvalgtseminar 
Styret evaluerte høstens tillitsvalgtseminar på Sommarøy for å få bedre utnytte av 
opplegget for fremtiden. Det var generell enighet om at det var et godt gjennomført 
arrangement. Til neste år bør det tas stilling til flere momenter. Noen som ble foreslått 
var: 

• Vurdere om man vil ha eksterne kursledere/foredrag med andre vinklinger 

• Video av avdelingsledere/ansatte som presenterer seg selv og deres oppfatning  
av tillitsvalgtrollen 



 

	  
3	  

	  
3	  

	  

• Inkludere de tillitsvalgte litt mer i selve opplæringen 

• Praktiske oppgaver til de tillitsvalgte under opplæringen 

• Gi de tillitsvalgte spørsmål om deres forventinger og ideer om ordninger før 
opplæringen 

 

Vedtak: Styret tar med seg forslagene og erfaringene videre.  

 

S 111/14 – Tillitsvalgtlunsj 
Jørgen har kontroll på dette semesterets tillitsvalgtlunsj. Den vil bli avholdt 13. Oktober 
kl 12.15 i champagnekantina.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

 

S 112/14 – Bruk av modulbygget 
Styret er bekymret for at studentene ikke utnytter den ledige kapasiteten i modulbygget 
samtidig som lesesalene på PJ og plan 2 er til tider overfylte. Det var enighet om at det 
må opplyses om muligheten til å reservere fast lesesalsplass i modulbygget, samt at 
dette i tillegg skal være mulig for studenter på 3. avd i første omgang. Styret vil kontakte 
administrasjonen med hensyn til urettmessig bruk av lesesalen på plan 2 til faste 
lesesalsplasser.  

Vedtak: JSU anmoder fakultetet om at de håndhever retningslinjene for bruk av lesesalen på 
plan 2. JSU vil også åpne for at 3. avd kan reservere fast lesesalsplass på modulbygget.  

 

S 113/14 – Fagkritisk rekke høst 2014 
Simen har kontaktet JSU Bergen angående fagkritisk rekke for høsten 2014. Han vil i 
tillegg kontakte aktuelle aktører til foredraget.  

Det ble også diskutert om vi kunne avholde et foredrag med stipendiat Stig Eidissen på 
temaet OL 2022 og juridiske utfordringer.  

Vedtak: Styret skal avholde minst ett foredrag denne høsten med et selvvalgt tema.  

 

S 114/13 – Fagråd i Bergen høst 2014 
Harald og Henrik skal til Bergen for fagrådet høsten 2014. De tar med seg aktuelle saker 
nedover.  

Vedtak: Harald Olsvik og Henrik Rode representerer JSU Tromsø på dette semesterets fagråd i 
Bergen.  
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S 115/14 – JSUs representant i JF-Student 
Harald orienterte om valgprosessen for vår representant i Juristforbundets 
studentseksjon. Denne skal være valgt innen 15. November d.å.  

Vedtak: Styret skal velge en representant til JF-Student innen 15. November.   

 

S 116/14 – Inneklima og Wifi på plan 2 
Det har vært flere tilbakemeldinger fra studenter angående dårlig wifi dekning, og lav 
temperatur på plan 2. JSU vil kontakte drift for å løse disse problemene.  

Vedtak: Velferdsansvarlig Simen kontakter drift angående saken.  

 

S 117/14 – Markedsføring fremover 
Ettersom	  vaffelfredag	  er	  problematisk	  med	  tanke	  på	  ventilasjon	  på	  plan	  2	  ønsker	  JSU	  å	  arrangere	  en	  
bollefredag	  istedenfor.	  	  JSU	  vil	  kontakte	  Mix	  for	  å	  se	  på	  en	  eventuell	  avtale	  angående	  dette.	  	  

Vedtak: JSU skal se på muligheten for å arrangere bollefredag som et fast innslag. 

 

S 118/14 – Målsetninger for året 
Styret	  ønsker	  å	  fremme	  en	  konkret	  kampsak	  dette	  studieåret.	  Alle	  var	  enige	  om	  at	  innføring	  av	  
podcast	  er	  en	  sak	  som	  vil	  tjene	  studentene	  i	  stor	  grad,	  samt	  øke	  studiekvaliteten	  på	  fakultetet.	  	  

Vedtak: JSU ønsker å jobbe aktivt mot innføring av podcast. Innføringen bør skje senest 
høsten 2015.  

 

S 119/14 – Sammenheng med valgperiode og lederverv 
Styret diskutere situasjonen hvor leders valgperiode ikke er sammenfallende med når 
han er valgt inn i styret. Det ble konkludert med at det er uheldig om leder ikke blir 
gjenvalgt midt i studieåret.  

Vedtak: Harald kommer med forslag til vedtektsendring som løser problemet. Forslaget til nye 
vedtekter vil bli lagt frem for allmøtet.  

 

S 120/14 – Godtgjørelse av verv 
JSU har etter avtale med fakultetet fastsatt satser for godtgjørelse av vervene i JSU. 
Styremedlemmene mottar en godtgjørelse på kr 12.500,- pr semester for ordinære 
styremedlemmer og leder av JSU mottar kr. 25.000,- pr semester.  

Vedtak: Tas til etterretning 
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S 121/14 – Fremtidige sosiale arrangementer 
Styret diskuterte hvilke sosiale arrangementer vi ønsker å gjennomføre for fremtiden. 
Det var enighet om at utgiftsposten ”Sosiale arrangementer2 for fremtiden bør ligge 
lavere enn det har gjort som følge av godtgjørelse av styrevervet.  

Vedtak: JSU vil for fremtiden kutte i utgiftsposten ”Sosiale arrangementer”.  

 

Eventuelt 

 

S 122/14 – Forvunnede bøker på PJ 
Det er mottatt klager fra flere studenter angående forvunnede bøker på PJ. JSU vil 
kontakte PJ biblioteket og anmode dem om å sørge for at bøker ikke forsvinner for 
fremtiden. JSU vil også informere studentene om at frihetsberøvelse av bøker som ikke 
er gjenstand for utlån ikke skal finne sted.  

Vedtak: JSU tar nødvendige grep for å sikre god tilgang på juridisk litteratur for studentene på 
PJ.  

 

 

 

Møtet er hevet: 20.33 

 

Harald Olsvik 
Styreleder 
– 
jsutromsoe@gmail.com 
+47 957 01 773  


